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ধমমীয় রোজননত ক দলগুললোর সমীল দরদমোখো আহফোন 

দ্বীলনর প্রহরীগণ তকোথোয়? 

প্রথম ফম  

ত োমরো আল্লোহর সোহোয্যকোরী হও! 

উস্তোদ উসোমো মোহমুদ হোতপয্োহুল্লোহ 
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ٍْمِ  ِح ْحٰمِه انرَّ  بِْسِم ّللّاِ انرَّ

 والصلوة والسالم على رسوله الكرين. أها بعد... .الحود هلل رب العالويي

াভদ  ারাতেয য-  

াকওস্তাতন ফফাযে আভায দ্বীন কি ভুকরভ বাইতযা! 

আারাভু আরাইওুভ া যাভােুল্লাক া ফাযাওােু।  

ুকি দ্বীনদায বাইতযা আভায- আজ আকভ আনাতদয উতেতে কওছু ওথা কনতফদন ওযতে 

চাই। আনাযা আভায এভন ফ বাই মাতদয অন্ততয দ্বীতনয ভব্বে যততছ এফং আনাযা 

ভাতজ দ্বীনদায কাতফ কযকচে। আভায এই কনতফদন কফতল ওতয সই ফ দ্বীনী বাইতদয 

িকে, মাযা সওান ধভমী যাজননকেও দতরয াতথ মৃ্পক্ত। 

২০১৮ইং াতরয কনফমাচনী াঙ্গাভা সল ততছ ভাত্র কওছুকদন র। এতে আনাতদয স্বল্প 

কযভাণ িাথমীযাই এতম্বকরতে সৌঁছাতে সতযতছন। এয পতর আনাযা অেীতেয নো 

আজ এ কফলত সতযানীতে যততছন। এভকনবাতফ আনাযা কনফমাচতন ওাযচুকয অকবতমাক 

ওতযতছন। কনফমাচতন ওাযচুক ততছ কও  নাই এটা আভাতদয আজতওয ভজকরতয 

আতরাচে কফল ন। ফযং আভাতদয ভূর উতেে  আতরাচে কফল এয চাইতে আতযা অতনও 

সফক গুরুত্বূণম। আভাতদয এই আতরাচনাকট ংকিপ্ত চাযকট তফম ভাপ্ত ওযা তফ (ইনা 

আল্লা)। আল্লা ো‘আরা এই আতরাচনাতও আভাতদয ওতরয জনে উওাযী কততফ ওফুর 

ওতয কনন।(আভীন) 
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ভুোযাভ বাইতযা আভায! 

আনাতদয ভাতঝ তো সওউ সওউ এটা ভতন ওতয থাওতে াতযন সম, আভযা ভুজাকদীনযা 

আনাতদয বার চাই না অথফা িকেদ্বন্দ্বী ভতন ওকয (আল্লা এভনকট না ওরুন)। আভায কি 

বাই  ফনু্ধযা! আতর কফলকট ওিতনা এভন ন। মকদ আভযা আনাতদয এই 

কণেন্ত্রকবকিও যাজনীকেয উয ন্তুষ্ট নই। আল্লা ো‘আরাতও ািী সযতঔ ফরকছ - আভযা 

কনতজতদয জনে কণেতন্ত্রয থ ধতয চরাতও ছন্দ ওকযনা। ফযং এই তথয কথও াতও 

কনতজতদয দ্বীন  আকঔযাতেয জনে কফদজনও ভতন ওকয। 

স কি বাইকণ! 

আনাযা তরন দ্বীতনয ধাযও ফাও। োই আনাতদয এই ুস্পষ্ট অকনতষ্টয তথ  

ইফকরতয তেযীওৃে এই ভ্রাকন্তভূরও তথ উদাীন ত খুতয কপতয চরায চাইতে কনতজতদয 

দ্বীকন কযচ  কযকচকে কনত থাওাটা অকধও উিভ  ুউচ্চ ভমমাদায কফল। নেুফা এয 

পরশ্রুকেতে দ্বীন-ইরাতভয ক্রযা দ্বীতনয ধাযও ফাওতদয কনত াক-োভাা ওযায ুতমাক 

াতফ! ুেযাং আনাযা কনকিে কফশ্বা যাঔুন সম, আভযা আনাতদয অকেওাভী নই। ফযং 

আনাতদয কেওাভী। আনাতদয দুভন নই, ফযং আনাতদয বাই  ফনু্ধ। ইনা আল্লা 

আভযা ওঔতনা আনাতদয জনে এভন সওান কফল ছন্দ ওযফ না, মা আভযা কনতজযা 

কনতজতদয জনে ছন্দ ওকয না। আয ো এই জনে সম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক া 

াল্লাতভয কফত্র াদীত ইযাদ ওতযতছন:  

ٍِْه َوَسهََّم قَاَل ََل ٌُْؤِمُه أََحُدُكْم َحتَّى ٌُِحبَّ ِِلَِخٍِه َما ٌُحِ  ُ َعهَ ًِّ َصهَّى ّللاَّ بُّ نِىَْفِسهِ َعْه أَوٍَس َعْه انىَّبِ . 
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মযে আনা যাকদাল্লাহু ো’আরা আনহু সথতও ফকণমে, নফী ওযীভ াল্লাল্লাহু আরাইক া 

াল্লাভ ইযাদ ওতযন- ‚সোভাতদয সওউ িওৃে ভু’কভন তফ না, মেিণ না স োয বাইতয 

জনে ো-ই ছন্দ ওযতফ, মা কনতজয জনে ছন্দ ওতয‛। (ী ফুঔাযী) 

কদ্বেী ওথা তে: আভযা মঔন আনাতদযতও উতেে ওতয সওান ওথা কনতফদন ওকয, েঔন 

আভাতদয িকে আনাতদয ি সথতও াল্টা িশ্ন আতে াতয সম, আনাযা ভুজাকদীনযা 

দ্বীতনয ওী ওী াামে-তমাককো ওতযতছন? ফাকেরতদয সওান সওান থ অফরুদ্ধ ওতযতছন? 

উম্মাতে ভুকরভায জঔভগুতরাতে সওান ধযতনয িকেওাতযয ফেফস্থা কনততছন? োতর শুনুন- 

ইনা আল্লা, আভযা ভতন ওকয (িওৃে অফস্থা সো আল্লা ো‘আরাই বাতরা জাতনন) এ ওথা 

ফরা সওান ধযতণয ফাড়াফাকড় তফ না সম - আরাভদুকরল্লা, ভুজাকদীতন সওযাভ োতদয 

াতধেয ফটুওু উজাড় ওতয কদত উম্মাতে ভুকরভায ওরোণ াধতন আিাণ সচষ্টা ওতয 

মাতেন। এতিতত্র োযা োতদয কনওট ফা োতদয কনন্ত্রতন সওান কওছুই অফকষ্ট সযতঔ সদনকন। 

ফযং োতদয কনওট মা কছর, স ফ কওছুই এই ভান দ্বীতনয জনে, দ্বীতনয দাাে  

িকেযিা ফেফস্থায জনে  যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক া াল্লাতভয ভাজরুভ উম্মতেয 

াাতমেয জনে অনফযে কফকরত কদত মাতেন (ইনা আল্লা বকফলেতে কফকরত মাতফন)। 

ছুম্মা আরাভদুকরল্লা, ফেমভাতন আপকাকনস্তান সথতও ইততভন  ভাকর মমন্তই ন ফযং ুতযা 

দুকনাতে আল্লায এই কি ফান্দাযা কনতজতদয পযম কজাদ আদা ওতয চতরতছন।  

অনেকদতও আভযা অকে দুুঃতঔয াতথ এই কফলকট আনাতদয ভীত স ওযতে চাই সম, 

কফত্র কজাতদয নাভ আইএ-এয ভে অযাধীযা কনততছ। োযয োযা কফশ্বভ কজাতদয 
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ফদনাভ ওতযতছ। কজাতদয ভে কফত্র নাভ ফেফায ওতয কফকবন্ন অযাধ ওতযতছ। 

পরশ্রুকেতে ইরাভ  ভুকরভতদযতও অতনও জুরুভ ে ওযতে ততছ। াাাক এয 

দ্বাযা ওুপয  ওাকপযতদয অতনও উওায াকধে ততছ। এযয সকানী 

সকাতন্দাংস্থাগুতরা আইএতয ন্থা কফকবন্ন অওভম ওতয সফড়াতে, মাতে ওতয ইরাভ  

ভুকরভতদয অতনও সফী ফদনাভ  এফং জুরুভ  পোাতদয এই যাকত্র ওঔতনা সল না 

। 

অেুঃয ওথা তে: আভযা এটা স্বীওায ওকয সম, িওৃে ভুজাকদীনযা সপতযো নন, োযা 

ভানুল। োই োতদয সথতও বুর-ভ্রাকন্ত িওা সতে াতয। ুেযাং আভাতদয দাফী এটা ন 

সম, কজাতদয নাতভ সম সওউ মা কওছু ওযতফ ফই কিও ফতর কণে তফ। আয আনাযা 

োতদয সদঔাতদকঔ সই ফ কওছু ওতয সফড়াতফন। ফযং আভাতদয আফান তে এই সম, 

আল্লা ো‘আরায এই ভান দ্বীতনয সম দাফী এফং যীায সম চাকদা যততছ, আভযা  

আনাযা ফাই োয  উয আভর ওযতফা। কওাভতেয কদন আভাতদয কনতজতদযতও অনে 

ওাতযা ফোাতয কজজ্ঞাাফাদ ওযা তফ না, ফযং আভাতদযতও আভাতদয আওীদ-কফশ্বা  

আভর ম্পতওম কজজ্ঞাা ওযা তফ। ুেযাং সওউ দ্বীতনয নুযে ওযায জনে িস্তুে সাও ফা 

না সাও; আভযা  আনাযা দ্বীতনয নুযতেয জনে সওাভয সফেঁতধ ওাতজ সরতক মাফ। 

াাাক আভযা ঐ ভস্ত বুর-ভ্রাকন্ত সথতও সফেঁতচ থাওায সচষ্টা ওযতফা, মায ওাযতণ অনেযা 

দ্বীতনয মথামথ নুযে ওযতে াতযকন। এটাই আভাতদয ভূররিে া উকচে এফং এ 

ম্পতওমই আভযা কজজ্ঞাকে ফ।  
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কি বাই  ফনু্ধযা! 

ম্প্রকে াকওস্তাতন আল্লা ো‘আরায এই ভান দ্বীতনয উয চূড়ান্ত মমাতয আখাে 

এততছ। মায পতর ংওটভ কযকস্থকেয উদ্ভফ ততছ। তোফা এভন কযকস্থকে কনওট 

অেীতে আয ওঔতনা আতকন। মুতকয বালা এই ভান দ্বীন সমন আভাতদযতও সেতও সেতও 

ফরতছ সম,  َإِنَى أَْوَصاِري هْ م  ِ ّللاَّ  অথমাৎ আল্লায জনে ওাযা আভায াামেওাযী তফ? এফং 

ِ  أَوَصارَ  ُكووُوا ّللاَّ  অথমাৎ সোভযা আল্লায াামেওাযী ...। সমতেু আভাতদয ভধে সথতও 

িতেেতওই এই ভান দ্বীতনয তম্বাকধে ফেকক্ত - োই আভাতদয িতেেওতওই তম্বাধন ওতয 

ফরতছ সম, এই ভান দ্বীতনয াামেওাযী সওউ আতছা কও? আতছা কও সওউ জাককরোতেয 

কচৎওায  দ্ধেেোয ভাতঝ এই ভান দ্বীতনয িওৃে অফস্থা  দ্বীতনয সভৌকরও কাতভয 

ঝান্ডাতও উতবম েুতর ধযতফ? সওউ আতছা কও াকওস্তাতন েুপাতনয নো সধত আা এই 

ধভমীনোয িফর সরাতেয কফযীতে দ্বীতনয িকেযিা কফধাতনয কনকভতি িাচীতযয নো 

দােঁকড়ত মাতফ? এই ভান দ্বীন সো আভাতদযতও  আনাতদযতও ওরতওই তম্বাধন ওতয 

ফরতছ সম, সও এই জাককরোতেয কচৎওায, দ্ধেেো এফং অন্ধওাতযয িচন্ডোয এই ফাদুড় 

দৃ সরাওতদয দ্বাযা বীে ায কযফতেম োতদয উয ভাযাত্মওবাতফ আখাে ানতফ? 

োতদয সচাতঔ সচাঔ যাঔতফ? োতদযতও চযভ মমাতয অম্মান  রাঞ্ছনায কযকস্থকেতে 

সপরতফ এফং ইরাতভয ম্মান  যীতেয ভমমাদা দুকনাতে িকেকিে ওযতফ? 
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বাইতযা আভায!  

আল্লায ওভ ওতয ফরকছ: আজ সমবাতফ দ্বীতনয দাাে  োয আর রু এফং 

চাকদাভূ স্বং আভাতদয দ্বীতনয ধাযও-ফাওতদয ওাতছ অকযকচে ত মাতে, এভনকট 

ভতন  ইকেূতফম আয ওঔতনা কন! 

ুকি বাই  ফনু্ধকণ!  

আনাযাই ফরুন! এটা কও েে ন সম, আজ দ্বীতনয ধাযও-ফাওতদয ওাছ সথতও ওর 

ধযতনয যাজননকেও সলাকান  জনাধাযতণয ওর ধযতনয চাকদায ওথা সানা মাতে। 

কওন্তু ইরাতভয কও িতাজন, ইরাতভয কও চাকদা, এই ভান দ্বীতনয বালে ওী, োয 

সভৌকরও দৃকষ্টবকঙ্গ কও? এই জােী কফলগুতরা কনত সো সওাথা আতরাচনা তে না। 

ফেমভাতন ওেগুতরা ইুেতে আভাতদয দ্বীতনয ধাযও-ফাওতদয অফস্থান ধভমীনতদয কফযীতে 

এফং ইরাভী বাতলেয অনুওূতর? অথচ আজ আভযা ওার-ন্ধো আভাতদয দ্বীতনয ধাযও-

ফাওতদয ওাছ সথতও কণেতন্ত্রয িংা, ম্মান, আইতনয িকে কফশ্বস্ত  শ্রদ্ধাীর া 

আতযা অতনও কফলত ফকৃ্তো শুনতে াই। কওন্তু আল্লা ো‘আরায াতথ কফশ্বস্ত া, কফশুদ্ধ 

ওুযআন  ী াদীতয িকে শ্রদ্ধাীর া, যীতেয আনুকতেেয দাাে, যীা 

িকেিায গুরুত্ব িবৃকে কফলতয উয োতদয সওান ফকৃ্তো শুনতে াই না। আজ াধাযণ 

জনকতণয াভতন উন্নন  স্বেরো কপকযত আনায ফোাতয আকাভ ইতোয সো ঔুফ 

বারবাতফই িচায ওযা তে, কওন্তু াধাযণ জনকণতও যতফয আনুকেে  োেঁয ওভূ 

মথামথবাতফ আদা ওযায ফোাতয দাাতেয দৃে সওাথা সদঔা মাতে না! ফেমভাতন এই 
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সদত সদতিভ  জাকেতিতভয ঝান্ডা উড়াতনায জনে অককণে এতজন্ট ওাজ ওতয মাতে। 

কওন্তু এই ইুেতে মকদ সভৌকরওবাতফ ওাতযা ওভকে সথতও থাতও, োতর িওৃেতি ো দ্বীতনয 

ধাযও-ফাওতদয ওভকে। সওননা দ্বীতনয ধাযও-ফাওতদয কযচতয কবকি সদতিতভয 

কযফতেম সঔাদাতিভ া ওাভে কছর; সমতেু োযা এও ওাকরভা, এও ওাফা  এও যাূর 

এফং এও উম্মে ায দাফী ওতয থাতও।  

ভুোযাভ বাইতযা আভায!  

আজ আভাতদয সই ধযতণয দ্বীতনয ধাযও-ফাওযা সওাথা - মাযা সরাতেয নো সধত আা 

ধভমীনো  অওতভময সনাংযাকভয তথ ফােঁধা ত দােঁড়াতফ? এওত্বফাদীতদয সই িজন্ম আজ 

সওাথা াকযত সকতছ, মাযা কিভাতদয  উদাযন্থীতদয েুপানভ সকাস্তাঔীয কফরুতদ্ধ রড়াই 

ওযতফ? ভান আল্লা ো‘আরায সই ফ কি ফান্দাতদযতও আভযা আজ সওাথা োরা 

ওযতফা - মাযা এই দাফী ওযতফ সম, এই সদ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক া াল্লাতভয 

অনুাযীতদয সদ। োই এঔাতন উদাযোফাদ, ুেঁকজফাদ  ভাজেন্ত্রফাদ অনোনে েন্ত্রভন্ত্র 

চরতফ না। ফযং এঔাতন  শুধুভাত্র ইরাভ  ইরাভী ভেফাদ-ই চরতফ।  

কি বাইতযা আভায! 

আনাযাই ফরুন! ফাকেরতদয ক্রভফধমভান এই অগ্রযোয সভাওাতফরা আভাতদয এই ভান 

দ্বীতনয িকেযিায জনে কনঔাদ িাচীয যচনায সিতত্র এফং দ্বীনতও কফজী ওযায সিত্রগুতরাতে 

আজ এতওফাতযই ূণেো  কনযফো কফযাজ ওযতছ সওন? 
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ুকি বাইতযা আভায! 

মযে উভয যাকম. এয পযভান শুনুন- ুনাতন কেযকভমীতে এততছ 

تحاسبوا أن قبم أوفسكم حاسبوا . 

‚সোভাতদয কাফ গ্রতণয আতক, সোভযা কনতজযা কনতজতদয কাফ গ্রণ ওতযা।‛ 

ুেযাং দ্বীনদযদী বাই  ফনু্ধযা, আুন! আভযা ওতরই কনতজযা কনতজতদয কাফ গ্রণ 

ওকয। এছাড়া আনাযা আনাতদয এই (যাজননকেও) দীখম পতযয এওকট জকয ওরুন সম, 

াকওস্তান যাষ্ট্র িকেকিে ায য সথতও আনাতদয এই পতয দ্বীতনয ধাযও-ফাওযা 

সওান সওান সিত্রগুতরাতে অগ্রযো, অগ্রকাভীো অজমন ওযতে সতযতছ? অথফা ফাস্ততফই কও 

আনাতদয কনকিে কফশ্বা আতছ সম, কণোকন্ত্রও যাজনীকেয ভাধেতভ এঔাতন ইরাতভয কফজ 

ম্ভফ তফ? নাকও ইরাভ  কণেন্ত্র কফল দুইকট মূ্পণম কফযীে সভরুতে অফস্থান ওযতছ? 

কি বাই  ফনু্ধকণ! 

আনাযা কনতজযাই কনতজতদয পাারা ওরুন। কনতজতদয ওাছ সথতও কনতজযাই উিয ঔুেঁতজ 

কনন। আনাতদয অন্তয কও এই কফলত ইেকভনান সম, কণেতন্ত্রয এই ফমনাা তথ চতর 

আনাযা যীা িকেিায ভানকমতরয কদতও অগ্রযভান তেন? দ্বীতনয দুভনযা যাকজে 

তে? ধভমীনো  সফাানায যাজত্ব কনকিহৃ ত মাতে? অৎওাজ কনুঃতল ত মাতে? 

জাকেয দ্বীন-ধভম ফােঁচাতনায সিতত্র আনাযা পরওাভ তেন? আভাতদয সভতন সনা উকচে 

এফং আনাতদয স্বীওায ওযা উকচে সম, াকওস্তাতন উদাযন্থায নাভ কদত ধভমীনো, জুরুভ-
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পোাতদয িভো কদতনয য কদন শুধু দৃঢ় সথতও অকধওেয দৃঢ় তে। ফাকের কনেেকদন নেুন 

নেুন রূ ধাযণ ওতয ফমত্র ছকড়ত ড়তছ। অযকদতও ‚িওৃে েে‛ উিযাকধওাযীকফীন 

অকযকচে অফস্থা যাজ সথতও অেেকধও যাজতয কদতও ধাফভান তে!  

ুকি বাইতযা আভায!  

আপতাতয ওথা তে এই সম - মঔন দ্বীতনয ধাযও-ফাওযা ইরাভী আতন্দারন  যীা 

িকেিা ওযায দাাে সদন, েঔন এই ভুফাযও উতেে ফাস্তফাতনয জনে কনতজতদয 

ওভমীতদযতও এফং াধাযণ জনকণতও রাকি  গুকরয াভনাাভকন ায জনে িস্তুে ওতযন। 

চাই োতদয এই ভানকমর রাব সাও ফা না সাও। কওন্তু আজ োযা সো এই ভানকমতরয 

দাাে িদান ওযায অকধওায সথতও ফকিে ত সকতছন! 

সভাোওথা: মাযা ফাকেরতদয তঙ্গ িকেদ্বকন্দ্বো ওযায ওথা কছর, ওাতরয কযক্রভা োযাই 

আজ ফাকেরতদয াতথ াযস্পকযও তমাককো  ভকভমো িওা ওযায ভে অফস্থা 

সৌঁতছ সকতছ!  

স াকওস্তাতনয দ্বীকন বাইতযা!  

আজ এওকট ফাস্তফো ূতমময আতরায নো আভাতদয াভতন িওাভান। ফাস্তফোটা তে - 

ইরাভতও কফজীওযতনয এই মুতদ্ধ আভাতদয যাজননকেও দরগুতরা োতদয ফেথমো ূণমাঙ্গরূত 

স্বীওায ওতয কনততছন। ধভমীনতদয কফজ ভতন-িাতণ সভতন কনততছন। ফাকেরতদয ক্রভাকে 

আক্রভতণয কফরুতদ্ধ অস্ত্র েুতর সযতঔতছন। এই প্লাফতনয  সভাওাতফরা াকন্ত  কন্ধয সরাতে 
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বাতছন। আয এবাতফ সবত সবত চরাতওই বার ভতন ওতয কনতেন। আকন এঔন 

যাজননকেও সনোতদয ওথা-ফােমা  ওভমওাতন্ড এও িওায কনযাা সদঔতে াতফন। মা োতদয 

ফাও-বকঙ্গ সথতও ঝতড় ড়তছ! োছাড়া আকন োতদয ভাতঝ এও িওায চাটুওাকযো সদঔতে 

াতফন, মা োতদয ওথা-ফােমাতে ুষ্পষ্টরূত কফদেভান। মাযা ফাকেরতও কভকটত সদায জনে 

আতন্দারন শুরু ওতযকছর, আজ োযাই ফাকেরতদয েত্ত্বাফধাতন জীফন-মান ওযতছ। ফাকেরতও 

ন্তুষ্ট ওযায এফং োতদয সথতও পাতদা াকর ওযায জনে কবিা চাায ভে দৃে 

দৃকষ্টতকাচয তে! 

এই সদত উদাযফাদী, ুেঁকজফাদী  ধভমীন দরগুতরায িতেেতওযই কদও কনকদমষ্ট ওযা  আতছ। 

োতদয দাফী-দাা, রিে-উতেে এফং চরায থ ুষ্পষ্টরূত োতদয াভতন কফদেভান আতছ। 

আয োযা ো িওােবাতফই সখালণা ওতয থাতও এফং ক্রভান্বত উন্নকেয কঔতয সৌঁতছ 

মাতে। কওন্তু ওাতযা মকদ কদও কনকদমষ্ট না থাতও, সওউ মকদ স্বী রিে-উতেে  কিও যাস্তা 

সথতও ফকিে থাতও; োতর োযা তরন আভাতদয দ্বীনদায যাজননকেও বাইতযা। এ ওর 

কযকস্থকেয অকনফামম কযণকে তরা: আজ াকওস্তান িকেিায ভাওাদ সঔাা মাতে। জাকেয 

দুকনা  আকঔযাে বং তে। অকস্থযো, অান্ত বাফ, উতেেীনবাতফ চরাতপযায ভাত্রা 

সফতড় চতরতছ। এযপতর আভাতদয বকফলেে িজন্ম মমন্ত জাককরোতেয  ধভমীনোয এই 

ভুতে েুতফ মাতে। পরশ্রুকেতে সঔাতন আল্লায যভে ফকলমে ায কযফতেম সই ভান 

ত্ত্বায অন্তুকষ্ট অফেীণম তে এফং ুতযা জাকে সকানাকাতয কযণে তে।  
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কযততল কি বাইতযা আভায!  

এওকট েে কফল তে -এই অন্ধওাযােন্নোয উাদানগুতরা ফকযাকে ন, ফযং 

অবেন্তযীণ। আয এটাই তে রাঞ্ছনায  যাজতয সভৌকরও ওাযণ। এই ওর কফলাফরীয 

উয ভ্রুতি ওযা ফেেীে সওান এওজন সরাতওয তি এও ওদভ াভতন ফাড়তে াযায 

ওথা না! 

ভুোযাভ বাই  ফনু্ধকণ! 

আভাতদযতও আজ ফরতেই তফ সম, এ ওর কযকস্থকে তেযী ায ওাযণগুতরায ভধে 

সথতও ফতচত ফড় ওাযণ তে: দ্বীতনয ধাযও-ফাওতদয এই কণোকন্ত্রও যাজনীকেতে 

অংগ্রন। এঔন ওথা তে - এই কণোকন্ত্রও যাজনীকেতে ওী ধযতণয অকনষ্ট আতছ, মায 

ওাযতণ দ্বীতনয ধাযও-ফাওযা োতদয রিে-উতেে সথতও মমন্ত ফকিে তে? এ ফোাতয 

আকাভী তফিতও আতরাচনা ওযা তফ, ইনা আল্লা। 

 

 والسالُم عليكن ورحوةُ هللاِ وبركاتُه.. وآخر دعواًا أِى الحوُد هللِ رِب العالويي

 


